
ZARZAD POW IATU OTWOCKIEGO 
05400 Otwock. ul. Gónm 13 

id. (22)77813-00 
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ZARZ4IU P.QWJATIU OTM&OCKIEGO 
z 	 2th2Q...d1 IAhl.....  

w sprawie powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodplatnej pomocy 

prawnej mb swiadczenia nieodplatnego porad nictwa obywateiskiego oraz edukacji 
prawnej na terenie Powiatu Otwockiego w 2022 roku 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sarnorzdzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z pón. zm. ). art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o dziala1noci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r.. poz. 1057 z pón. zni.), art. 11 ust. 2 ustawy o nieodplatnej pomocy praej, 
nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej ( tekst jedn. Dz. U. z 
2021r. poz. 945) oraz § 14 Program wspólpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 
pozarzdowymi oraz z podmiotami prowadz4cymi dzia1a1iioé poytku publicznego na 
2021 rok. stanowicego za1cznik do uchwaly Nr 205/XXVI/20 Rady Powiatu Otwockiego 
z dnia 26 listopada 2020 r., uchwala sic, co nastçpuje: 

§ 1. Powohuje sic Komisjç Konk-ursowq do opiniowania ofert na powierzenie realizacji 
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodplatnej pomocy prawnej lub 
wiadczenia nieodplatnego poradnicrwa obywateiskiego oraz edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Otwockiego w 2022 roku w skladzie: 

1) Przedstawiciel Zarzdu Powiatu - 	 - Przewodniczqcy Komisji; 
2) Przedstawiciel Zarz4du Powiatu - 
3) Przedstawiciel Zarzdu Powiatu 
4) Przedstawiciel Zarzdu Powiatu - .t 	IIAU .V 1X*i 
5) Przedstawiciel Zarzdu Powiatu  

§ 2. Zadania Komisji Konkursowej oraz zasady jej dzialania okre1one zostaly 
w Rozdziale 12 zahcznika do uchwaly Nr 2051XXV1120 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 
26 listopada 2020 r. w sprawie Program wspólpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 
pozarzdowymi oraz z podmiotami prowadzcymi dziala1noé poytku publicznego na 2021 
rok. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sic Sekretarzowi Powiatu. 

§ 4. Uchwala wchodzi w 4cie z dniem podjçcia. 

Podpisy czlonków Zarzdu Powiatu: 
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Uzasadnienie 

Powiat wylania corocznie organizacje pozarzdowe/organizacjç pozarzdowq 
w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziala1noci poytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
W otwartym konkursie moze zostaé wybrana wiecej ni2 jedna oferta. 

Po ogoszeniu wyniku konkursu Zarzd Powiatu, bez zbçdnej zwloki, bçdzie zawieral 
umowy z wylonionymi organizacjami pozarzdowymi, przy czym w my1 przepisów 
dostosowujcych ustawy o nieodplatnej pomocy prawnej lub nieodpatnym poradnictwie 
obywateiskim oraz edukacji prawnej wybór organizacji pozarzdowych, ktorym zostanie 
powierzone prowadzenie czçci punktów nieodplatnej pomocy prawnej lub gwiadczenia 
nieodplatnego poradnictwa obywateiskiego oraz edukacji prawnej, powinien nastpiá do dnia 
15grudnia2021 r. 
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